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COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

hospedagem 1-13 de maio 2016  –  curso 2-12 de maio de 2016 

 A International Experience e a Unviersità degli Studi di Roma Tor Vergata tem o prazer de promover 

uma curso de 60 horas de alto nível cultural e científico, a realizar-se no Campus X da Universidade de 

Roma “Tor Vergata” 

 

1) INFORMAÇÕES BÁSICAS ACERCA DO CURSO 

A. MODALIDADE DO CURSO: Presencial em Roma (IT) com visitas Institucionais. 

B. CARGA HORÁRIA: 60 horas-aula entre presenciais e visitas oficiais com seminário. 

C. VAGAS: Número máximo é de 85 participantes. 

D. LOCAL DO CURSO: Campus X, Roma (IT), Via di Passolombardo n. 341. 

E. IDIOMA: O Curso será ministrado na língua italiana.  Durante as aulas haverá tradução 

simultânea, durante as visitas institucionais haverá tradução consecutiva. 

F. PERÍODO DAS AULAS: As aulas vão do dia 2 de maio até 12 de maio 2016.    
A grade horária das aulas será enviada em proximidade do curso. 

G. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO:  

• Introdução ao código antimafia; 
• Problemas jurídicos do antiterrorismo; 
• Normativa sobre a lavagem de dinheiro no direito italiano e europeu; 
• As investigações; 
• O Sistema penal da lavagem de dinheiro; 
• O papel da Guardia de Finanza; 
• A lavagem das organizações criminais; 
• A delação premiada no sistema italiano; 
• O Cyber-crime; 
• A estrutura em combater as organizações criminosas; 
• Procura Antimafia 
• A luta ao terrorismo e a máfia na experiência italiana; 
• Prisão dura no Cpc Italiano; 
• Direito penitenciário; 
• O terrorismo; 
• O terrorismo no Islam; 
• Apreensão de bens preventiva e contra as organizações criminosas; 
• Atuação dos órgãos de fiscalização tributária na Itália e o controle pelo poder Judiciário; 
• Transação e recuperação de ativos na experiência italiana.  
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2) SERVIÇOS OFERECIDOS: 

• 12 pernoites no Hotel/campus da Universidade de Roma “Tor Vergata” (quarto individual); 

• Café da manhã; 

• Coffee-break durante as aulas; 

• 2 (dois) jantares: boas vindas e final do curso; 

• Curso de direito de 60 horas certificado pela Università di Roma Tor Vergata; 

• Cerimônia de enceramento com a entrega dos certificados por parte de autoridade acadêmica; 

• Três visitas institucionais (Corte Costituzionale – Parlamento – Procura Repubblica ou outras); 

• Um transfer diário Campus X centro de Roma e vice-versa (segunda-feira até sexta-feira). 

• Tradutor consecutivo durante as visitas; 

• Tradução simultânea; 

• Aluguel de equipamento de tradução simultânea; 

• Acompanhamento por um representante da International Experience; 

• Entrega de material didático pelos professores e material de boas-vindas; 

3)  INVESTIMENTO 

• Quarto individual: 2.600 euros; 

• Quarto duplo: 2.500 euros (por participante ao curso); 

• Quarto casal: 3.450 euros (1 participante e 1 acompanhante). 

 

4) INSCRIÇÕES 

• O curso é em parceria com outras instituições. 

• O período de inscrição começa no mês de setembro 2015. 

• A instituição parcera enviará aos inscritos a ficha de inscrição do curso, as modalidade de pagamentos e 

as opções de pagos. Cada inscrito deverá preencher e enviar a ficha até o dia 9 de novembro de 2015. 

• A instituição parceira enviará para International Experience a lista dos inscritos e as fichas até o dia 13 de 

novembro de 2015. 

• O pagamento será dividido em 2 parcelas.  Primeira parcela de 1.300 Euros até o dia 23 de 

novembro de 2015.Segunda parcela até o dia 18 de março de 2016. 

• As modalidades de pagamento estão presentes na ficha de inscrição.  

• O cronograma do curso será enviado 30 dias ante do começo do mesmo. 


